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٢

  

  بسم ا الرمحن الرحيم 
 

ين ,وصـىل اهللا وسـلم عـىل ِّنيا والـدُّاملني , وبه نستعني عىل أمور الدَب العَ ر هللاُِاحلمد
 بـاهللا العـيل َّحـول وال قـوة إال له وصحبه أمجعـني , والآيني ,وسيدنا حممد خاتم النب

 العظيم ,
 

  : أركان اإلسالم مخسة ) لٌصفَ (

و صـوم , ,  وإيتـاء الزكـاة  وإقام الصالة,اهللا وأن حممد رسول اهللا إله إال شهادة أن ال
 .رمضان , وحج البيت من استطاع إليه سبيال 

 
  :أركان اإلميان ستة) فصل (

وبالقدر خريه ورشه من اهللا ؤمن باهللا  , ومالئكته, وكتبه ,  وباليوم اآلخر ,  أن ت
 .تعاىل

 
  :اهللا  ومعىن الإله إال) فصل (

 . المعبود بحق يف الوجود إال اهللا 
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٣

  : عالمات البلوغ ثالث ) فصل (

متام مخس عرشة سنه يف الذكرواألنثى , واالحتالم يف الذكر واألنثى لتـسع سـنني , و 
 .يض يف األنثى لتسع سنني احل

 
  :شروط إجزاء احلَجر مثانية) فصل(

 أن يكون بثالثة أحجار , وأن ينقي املحل , وأن ال جيـف الـنجس , وال ينتقـل , وال 
يطرأ عليه آخر ,  وال جياوز صفحته وحشفته  , وال يصيبه ماء , وأن تكون األحجـار 

 .طاهرة
 

  : فروض الوضوء ستة) فصل (

 ة , الني:األول
 غسل الوجه , : الثاين 
 غسل اليدين مع املرفقني , : الثالث
 مسح يشء من الرأس ,: الرابع 

 غسل الرجلني مع الكعبني ,:  اخلامس 
 .الرتتيب  : السادس 

  :النية ) فصل (

  قصد اليشء مقرتنا بفعله , وحملها القلب والتلفظ هبا سنة , ووقتهـا عنـد غـسل أول 
 .تيب أن ال يقدم عضو عىل عضو جزء من الوجه  , والرت
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  :املاء قليل وكثري ) فصل (

القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيـه وإن . دون القلتني , والكثري قلتان فأكثر  القليل ما
 . واملاء الكثري ال يتنجس إال إذا تغري طعمه أو لونه أو رحيه.يتغريمل 

 
  :موجبات الغسل ستة) فصل (

 .وخروج املنى واحليض والنفاس والوالدة واملوت  إيالج احلشفة يف الفرج , 
 

  :فروض الغسل اثنان ) فصل (

 . النية , وتعميم البدن باملاء 
 

  :شروط الوضوء عشرة ) فصل  (

 اإلسالم , والتمييز , والنقاء , عن احليض  , والنفاس , وعـام يمنـع وصـول املـاء إىل 
لطهور , ودخـول الوقـت  , واملـواالة البرشة , وأن ال يكون عىل العضو ما يغري املاء ا

 . لدائم احلدث
 

  :نوا قض الوضوء أربعة أشياء ) فصل (

 اخلارج من أحد السبيلني من قبل أو دبر ريح أو غريه إال املنى ,) األول (
 زوال العقل بنوم أو غريه إال نوم قاعد , ممكن مقعده من األرض  ,) الثاين  (
 رأة كبريين من غري حائل  ,التقاء برشيت رجل وام) الثالث (
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 . مس قبل اآلدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون األصابع ) الرابع  (
 

  : من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعه أشياء ) فصل  (

 .الصالة والطواف ومس املصحف ومحله
 : وحيرم عىل اجلنب ستة أشياء

 .اءة القرآنالصالة والطواف ومس املصحف ومحله واللبث يف املسجد وقر
 :وحيرم باحليض عرشة أشياء 

 الصالة والطواف ومس املصحف ومحله واللبث يف املـسجد وقـراءة  القـرآن والـصوم 
 .والطالق واملرور يف املسجد إن خافت تلويثه واالستمتاع بام بني الرسة والركبة

 
  :أسباب التيمم ثالثة) فصل (

 .ش حيوان حمرتم  املاء , واملرض , واالحتياج إليه لعطُدْقَ ف
 : غري املحرتم ستة 

 . تارك الصالة والزاين املحصن واملرتد والكافر احلريب والكلب العقور واخلنزير 
 

  : شروط التيمم عشرة) فصل (

أن يكون برتاب وان يكون الرتاب طاهرا وأن ال يكـون مـستعمال وال خيالطـه دقيـق 
ن يزيـل النجاسـة أوال وأن ونحوه وأن يقصده وأن يمسح وجهه ويديـه بـرضبتني وأ

 . جيتهد يف القبلة قبله وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت وأن يتيمم لكل فرض 



 

@òîi‹ÈÛaë@òîäí‡Ûa@âìÜÈÜÛ@áí‹m@ÂbiŠ@ÉÓìßnet.tareem-rubat.www@ @
ïãëØÛ⁄a@‡íÛa@óÜÇ@òÜa‹àÜÛë@Znet.tareem-rubat@info  

٦

  :فروض التيمم مخسة ) فصل(

 نقل الرتاب , :  األول 
 النية ,: الثاين 

 مسح الوجه ,:  الثالث 
 مسح اليدين إىل املرفقني ,:  الرابع  

 .الرتتيب بني املسحتني :  اخلامس 
 

  :مبطالت التيمم أربعة ) فصل(

 . ما أبطل الوضوء والردة وتوهم املاء إن تيمم لفقده والشك 
  
  :  الذي يظهر من النجاسة ثالثة ) فصل (

 . وجلد امليتة إذا دبغ وما صارا حيوانا . اخلمر إذا ختللت بنفسها 
  
   : ةالنجاسة ثالث) فصل(

 . مغلظة وخمففة ومتوسطة  
 .لب واخلنزير وفرع أحدمها نجاسة الك : املغلظة

 .بول الصبي الذي مل يطعم غري اللبن ومل يبلغ احلولني : واملخففة 
 .سائر النجاسات : واملتوسطة 

  :املغلظة ) فصل (

 .بعد إزالة عينها ,إحداهن برتاب تطهر بسبع غسالت 
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 . تطهر برش املاء عليها مع الغلبة وإزالة عينها :  واملخففة 
 :م إىل قسمنيواملتوسطة تنقس
 . عينية وحكميه 

 .التي هلا لون وريح وطعم فال بد من إزالة لوهنا ورحيها وطعمها :  العينية  
 .التي ال لون هلا وال ريح والطعم هلا يكفيك جري املاء عليها :  واحلكمية 

 
  :أقل احليض ) فصل(

 الطهـر بـني أقـل.  يوم وليله وغالبة ستة أوسبع وأكثره مخـسة عـرشة يومـا بلياليهـا 
احليضتني مخسة عرشة يوما وغالبـه أربعـة وعـرشون يومـا أو ثالثـة وعـرشون يومـا 

 .ًأقل النفاس جمة وغالبة أربعون يوما وأكثرة ستون يوما.والحد ألكثرة 
  
  :أعذار الصالة اثنان ) فصل (

 . النوم والنسيان 
 

  :شروط الصالة مثانية ) فصل(

ة يف الثـوب والبـدن  واملكـان وسـرت العـورة  طهارة احلدثني والطهارة عـن النجاسـ
واستقبال القبلة ودخول الوقت والعلم بفريضتة وأن اليعتقد فرضا من فروضها سنة 

 .واجتناب املبطالت 
 : األحداث اثنان 
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 .أوجب الغسل واألكرب ما. فاألصغر ماأوجب الوضوء .  أصغر وأكرب 
 :العورات أربع 

 .الة ما بني الرسة والركبة  عورة الرجل مطلقا واألمة يف الص
 

  : أركان الصالة سبعة عشر ) فصل  (

  النية ,:األول
  تكبرية اإلحرام , :الثاين
  القيام عىل القادر يف الفرض ,:الثالث
  قراءة الفاحتة , :الرابع

  الركوع , :اخلامس
  , ه الطمأنينة في:السادس
  عتدال , اال:السابع
 الطمأنينة فيه , : الثامن 

  السجود مرتني ,:اسعالت
  , ه الطمأنينة في:العارش

  اجللوس بني السجدتني  , :احلادي عرش
  ,ه الطمأنينة في:الثاين عرش
  التشهد األخري ,:الثالث عرش
  القعود فيه ,:الرابع عرش
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  ,هللا عليه وسلمالصالة عىل النبي صىل ا: اخلامس عرش
   السالم ,:السادس عرش
 . الرتتيب  :السابع عرش

 : ثالث درجات  ةالني) فصل(
 ً وإن كانـت نافلـة, الفعـل والتعيـني والفرضـيةُدْصَب قَجَ وً إن كانت الصالة فرضا

ب قصد الفعـل والتعيـني , وان كانـت نافلـة مطلقـة َجَو ذات سبب وأمؤقتة كراتبة 
 . ب قصد الفعل فقط َجَو

 .ًفرضا:  و الفرضية,ً أو عرصاًظهرا:  والتعيني,أصيل : الفعل 
  
   :شروط تكبرية اإلحرام ستة عشرة) فصل(

 , وبلفظ أكرب, وأن تكون بلفظ اجلاللةة, وأن تكون بالعربي,حالة القيام يف الفرض أن تقع
 , وأن ال يشدد البـاء, باء أكربِّدَ وعدم م, مهزة اجلاللةَّيمد  وأن ال,والرتتيب بني اللفظتني

 وأن ال,  قبل اجلاللـةًيزيد واوا , وأن التني كنة أو متحركة بني الكلمًيزيد  واوا سا وأن ال
 ودخول ,هاِوفُرُ مجيع حه, وأن يسمع نفستي التكبري وقفة طويلة وال قصريةيقف بني كلم

 وتـأخري , مـن حروفهـاٍ بحـرفَّ وأن ال خيل,ستقبال وإيقاعها حال اال,الوقت يف املؤقت
 . تكبرية املأموم عن تكبرية اإلمام
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  :  عشرة شروط الفاحتة) فصل (

 وأن ال يـسكت سـكتة طويلـة وال قـصرية , ومراعـاة تـشديداهتا, واملواالة,الرتتيب
وأن , ل باملعنىِخُن املْحَّ وعدم الل, آياهتا ومنها البسملةَّلُ وقراءة ك, القراءةَعْطَيقصد ق

 . وأن ال يتخللها ذكر أجنبي , القراءةهتكون حالة القيام يف الفرض , وأن يسمع نفس
 

  :   تشديدات الفاحتة أربع عشرة )فصل(

 فـوق ) هللاُاحلمـد( فوق الراء , )َّالرحيم( فوق الراء , )َّالرمحن(,  فوق الالم)بسم اهللا(
 فوق )ِّمالك يوم الدين ( فوق الراء ,)َّالرمحن( فوق الباء , ) العاملنيَّبَر(الم اجلاللة , 

َإياك ن(الدال ,  َإيـاك نـو( فـوق اليـاء , )ُبـدْعَّ راط ـِّاهـدنا الـص( فـوق اليـاء , )نيِعَتْسَّ
وب ُضْغـَ املِ علـيهم غـريَأنعمت( فوق الالم , )َّرصاط الذين( فوق الصاد , )املستقيم

ِّعليهم وال الضالني  .  فوق الضاد والالم)َّ
  : يسن رفع اليدين يف أربعة مواضع) فصل(

 .من التشهد األول وعند القيام , عتدال  وعند اال, وعند الركوع,عند تكبرية اإلحرام
 

  : شروط السجود سبعة ) فصل (

 وعـدم ,ه والتحامـل برأسـ, وأن تكون جبهته مكـشوفة,أن يسجد عىل سبعة أعضاء
 , عـىل أعاليـةهوارتفاع أسـافل, يسجد عىل يشء يتحرك بحركته   وأن ال,اهلو لغريه 
 .هوالطمأنينة في
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 : أعضاء السجود سبعة ) خامتة(
 . وبطون األصابع الرجلني, والركبتان, وبطون الكفني,اجلبهة

 
  : تشديدات التشهد إحدى  وعشرون ) فصل(

 )واتَلَّاملباركـات الـص( , عىل التاء والياء)اتِّحيَّالت(: مخس يف أكمله وستة عرش يف أقلة
 عىل السني , )المَّالس( عىل الم اجلاللة , )هللا( عىل الطاء والياء ,  )اتَبِّيَّالط(عىل الصاد , 

وبركاتـه ( , ة عـىل الم اجلاللـ) اهللاُِةمحـَور( عىل الياء والنون واليـاء , )ُّبيَّا النُّ أهيَيكعل(
 عـىل الـصاد, )احلنيَّالص( , ةعىل الم اجلالل)  اهللاِعلينا وعىل عباد( عىل السني , )المَّالس

 عـىل )َّأن ُهدوأش(, ة عىل الم ألف والم اجلالل) اهللاَّإال(  عىل الم ألف ,)إله َّ أن الُأشهد(
 . ة وعىل الراء وعىل الم اجلاللًعىل ميم حممدا)  رسول اهللاًداَّمُحم(النون , 

 : تشديدات أقل الصالة عىل النبي أربع ) فصل (
 .  عىل  امليم )دّمُعىل حم( عىل الالم , )ِّلَص( عىل الالم وامليم , )َّمُهَّالل(
 : أقل السالم ) فصل(
 .الم عىل السني َّ تشديد الس)ليكمَ عُالمَّالس(
 : أوقات الصالة مخس) فصل(

 , ستواءأول وقت الظهر زوال الشمس  , وآخره مصري ظل اليشء مثله غري ظل اال
 .  , وآخره غروب الشمس ًوأول وقت العرص إذا صار ظل كل يشء مثلة وزاد قليال
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ت وأول وقـوأول وقت املغرب غـروب الـشمس وآخـره غـروب الـشفق األمحـر , 
 طلـوع أول وقت الـصبحوآخره طلوع الفجر الصادق  العشاء غروب الشفق األمحر 

 .وآخره طلوع الشمس الفجر الصادق  
 . األمحر مغرب وألصفر واألبيض عشاء  . أمحر وأصفر وأبيض  :األشفاق ثالثة 

 .ويندب تأخري صاله العشاء إىل أن يغيب الشفق األمحر واألبيض
 

يت لــــيس هلــــا ســــبب متقــــدم وال مقــــارن يف مخــــسة حتــــرم الــــصالة الــــ) فــــصل  (
  : أوقات 

 ,عند طلوع الشمس حتى ترتفع  قدر رمح
  وعند اإلستواء يف غري يوم اجلمعة حتى تزول , 

ُتغرب ,ار حتى َرْفِصوعند اال ْ َ 
 ,ع الشمسُلْطَتُّوبعد صالة الصبح حتى 

  .  وبعد صالة العرص حتى تغرب 

  
  :سكتات الصالة ستة ) فصل(

ذ, وبني الفاحتة والتعوذ, ُّعوَّ والت, وبني دعاء االفتتاحفتتاحتكبرية اإلحرام ودعاء اال بني 
 . , وبني السورة والركوع ةورُّني والسِني , وبني آمِوبني آخر الفاحتة وآم

 
  :األركان اليت تلزمه فيها الطمأنينة أربعة ) فصل(

 .عتدال والسجود واجللوس بني السجدتني  الركوع واال
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١٣

  له بقدر سبحان اهللا سكون بعد حركة بحيث يستقر كل عضو حم :طمأنينة هيال
  
  :أسباب سجود السهو أربعة ) فصل(

  ترك بعض من أبعاض الصالة أو بعض البعض, :األول
  , ًيبطل سهوه إذا فعله ناسيا يبطل عمده وال  فعل ما:الثاين
  نقل ركن قويل إىل غري حمله , :الثالث
 .ن فعيل مع احتامل الزيادة  إيقاع رك:الرابع

 
  : أبعاض الصالة سبعة ) فصل(

 عـىل ة عىل النبي صىل اهللا عليه وسـلم فيـه , والـصالة األول وقعوده والصالُشهدَّالت
 . وسلم وآله فيههوالصالة عىل النبي صىل اهللا علي التشهد األخري, والقنوت ,يف اآلل 

  : تبطل الصالة بأربع عشرة خصلة ) فصل(

ْرتْسُ من غري محل , وانكشاف العورة إن مل تً حاالَقْلُ وبوقوع  النجاسة إن مل ت,باحلدث َ 
 ً , واألكل الكثـري ناسـياً , وباملفطر  عمداً بحرفني أو حرف مفهم عمداَطقُّ, والنًحاال
طة , وزيادة ِرْفُربة املـ والض, والوثبة الفاحشة,ًثالث حركات متواليات ولو سهوا ,أو

 , والتقدم عىل إمامه بركنني فعليني , والتخلف هبام بغري عـذر , ونيـة ًاركن فعيل عمد
 .  والرتدد يف قطعها ,قطع الصالة , وتعليق قطعها بيشء
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١٤

  : الذي يلزم فية نية اإلمامة أربع ) فصل(

 .اجلمعة واملعاداة واملنذورة  مجاعة واملتقدمة يف املطر 
 

  : شروط القدوة أحد عشر ) فصل(

 ,يعتقد وجوب قـضائها عليـه وأن ال , ه بحدث أو غريه بطالن صالة إماميعلم أن ال
 وأن يعلـم انتقـاالت , يف املوقـفهيتقـدم عليـ  وأن ال,ًيـاَّمُ وال أًوأن ال يكون مأموما

 , وأن ينـوي القـدوة أو اجلامعـة,ً وأن جيتمعا يف مسجد أو يف ثلثامئة ذراع تقريباه,إمام
  .هوأن يتابع, ة فاحشة املخالفةَّنُال خيالفه يف س وأن ,وأن يتوافق نظم صالتيهام

 
  : صور القدوة تسع تصح يف مخس ) فصل(

 وقدوة ,ىَثْنُ وقدوة امرأة بخ,ى برجلَثْنُ وقدوة خ, برجلة وقدوة امرأ,قدوة رجل برجل
  . وقدوة رجل بخنثى,قدوة رجل بامرأة : وتبطل يف أربع, امرأة بامرأة

  : بعة شروط مجع التقدمي أر) فصل(

 .  ودوام العذر , واملواالة بينهام, ونية اجلمع,البداءة باألوىل
 

  : شروط مجع التأخري إثنان ) فصل(

 .يسعها ودوام العذر إىل متام الثانية  نية التأخري وقد بقي من وقت األوىل ما
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١٥

  : شروط القصر سبعة ) فصل(

 القـرص عنـد ة وني,قرص والعلم بجواز ال,ً وأن يكون مباحا,مرحلتنيأن يكون سفره 
 .هيقتدي بمتم يف جزء من صالت  وأن ال,اإلحرام

 
  : شروط اجلمعة ستة ) فصل(

 وأن يكونـوا , مجاعةوأن تصىل, ة البلدطُام يف خَقُ وأن ت,ها يف وقت الظهرَّلُأن تكون ك
 وأن ال تـسبقها وال تقارهنـا مجعـة يف تلـك , بـالغني مـستوطننيً ذكوراًأربعني أحرارا

 .  وأن يتقدمها خطبتان ,البلد
 

  : أركان اخلطبتني مخسة)فصل(

 , والوصية بالتقو فـيهام, وسلم فيهامه والصالة عىل النبي صىل اهللا علي,محد اهللا فيهام
 .  والدعاء للمؤمنني واملؤمنات يف األخرية,وقراءة آية من القرآن يف أحدامها

  
  : شروط اخلطبتني عشرة ) فصل(

 والطهـارة عـن النجاسـة يف الثـوب والبـدن ,ألصغر واألكـربالطهارة عن احلدثني ا
 , واجللوس بيـنهام فـوق طمأنينـة الـصالة, والقيام عىل القادر, وسرت العورة,واملكان

 وأن تكـون , وأن يـسمعها أربعـون, وأن تكون بالعربية,واملواالة بينهام وبني الصالة
  .كلها يف وقت الظهر
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١٦

  : ال الذي يلزم للميت أربع خص )فصل( 

 . ودفنه ه والصالة عليه وتكفينهغسل
 

  : أقل الغسل  )فصل(

 . تعميم بدنه باملاء
 وأن يـدلك بدنـه ,يل القذر مـن أنفـه وأن يوضـئهِزُ وأن ي, أن يغسل سوأتيه:وأكمله
 . ً املاء عليه ثالثاَّصبَدر وأن يِّبالس

  : أقل الكفن  ) فصل(

 .ثوب يعمه
 . مرأة قميص ومخار وإزار ولفافتان  للرجال ثالث لفائف, ولل: وأكمله

 
  :أركان صالة اجلنازة سبعة ) فصل(

  النية ,:األول
  أربع تكبريات , :الثاين
  القيام عىل القادر , :الثالث
  قراءة الفاحتة ,:الرابع

  وسلم بعد الثانية,ه الصالة عىل النبي صىل اهللا علي:اخلامس
  الدعاء للميت بعد الثالثة ,:السادس

 . السالم :عالساب
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١٧

  : أقل الدفن )فصل(
ْم رائحته وحتُتْكَرة تْفُح  . من السباع ُهُسِرَ

 .سطة, ويوضع خده عىل الرتاب وجيب توجيهه إىل القبلة َة وبَامَوأكمله ق
 

  :  امليت ألربع خصال شبني) فصل(

ا َهـُينِنَ جَنِفُإذا د معه ,  واملرأة َنِفُ وللامل إذا د, ولتوجيهه إىل القبلة,للغسل إذا مل يتغري
 . حياته ْوأمكنت

 
  : ستعانات أربع خصال اال) فصل(

 .مباحة وخالف األوىل ومكروهه وواجبة
 , املـاء عـىل نحـو املتوضـئُّبَ فاملباحة هـي تقريـب املـاء , وخـالف األوىل هـي صـ

 . واملكروهه هي ملن يغسل أعضاءه , والواجبة هي للمريض عند العجز
  :  تلزم فيها الزكاة ستة أنواعاألموال اليت) فصل(

, وواجبها ربع عرش قيمة عروض التجارة لنقدان واملعرشات وأموال التجارةالنعم وا
 .والركاز واملعدن

 
  : جيب صوم رمضان بأحد أمور مخسة ) فصل(

 بكامل شعبان ثالثني يوما ) أحدها (
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١٨

بوته يف حق من مل يـره بث) وثالثا(برؤية اهلالل يف حق من رآه وان كان فاسقا ) وثانيها(
 بعدل شهادة

بإخبار عدل رواية موثـوق بـه سـواء وقـع يف القلـب صـدق أم ال أوغـريه ) ورابعا (
 موثوق به إن وقع يف القلب صدقه

 .بظن دخول رمضان باإلجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك ) وخامسها (
 

  :شروط صحته أربعة أشياء ) فصل(

 .بكون الوقت قبال للصوم  إسالم وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم 
 

  : شروط وجوبه مخسة اشياء ) فصل(

 .   وتكليف وإطاقة وصحه وإقامة إسالم
  
  : أركانه ثالثة أشياء)فصل(

 . نية ليال لكل يوم يف الفرض وترك مفطر ذاكرا خمتارا غري جاهل معذور وصائم 
ومه يف جيب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير عىل مـن أفـسد صـ) فصل(

  رمضان يوما كامال بجامع تام آثم به للصوم 

 :وجيب مع القضاء اإلمساك للصوم يف ستة مواضع
  بفطره, ٍّعدَتُيف غريه عىل م  يف رمضان ال:األول
  يف الفرض, ً عىل تارك النية ليال:والثاين



 

@òîi‹ÈÛaë@òîäí‡Ûa@âìÜÈÜÛ@áí‹m@ÂbiŠ@ÉÓìßnet.tareem-rubat.www@ @
ïãëØÛ⁄a@‡íÛa@óÜÇ@òÜa‹àÜÛë@Znet.tareem-rubat@info  

١٩

 ,ه خالفَانَ بقاء الليل فبًاَّ عىل من تسحر ظان:والثالث
 , خالفهَانَ الغروب فبًاَّظانفطر أ عىل من : والرابع

 , وم ثالثني من شعبان أنه من رمضان له يَانَ عىل من ب:واخلامس 
 . ماء املبالغة من مضمضة واستنشاق ُهَقَبَ عىل من س:والسادس

 
  : يبطل الصوم ) فصل(

ع َّ به إن عام مجيـَّدَعَر تْكُون ولو حلظة وبإغامء وسُنُض ونفاس أو والدة وجْيَ وحٍةِّدِبر
  .النهار

 
  : اإلفطار يف رمضان أربعة انواع) فصل(

  كام يف احلائض والنفساء, )واجب(
 ,كام يف املجنون وال  كام يف املسافر واملريض وال)وجائز(
 . كمن أخر قضاء رمضان متكنه حتى ضاق الوقت عنه )مَّرُوحم(

 : وأقسام اإلفطار أربعة 
 :ان القضاء والفدية وهو اثنه ما يلزم فيًأيضا

  ,ه اإلفطار خلوف عىل غري:)األول(
 , اء مع إمكانه حتى يأيت رمضان آخر اإلفطار مع تأخري قض):والثاين(

 , همى عليْغُ كمُرُثْكَ القضاء دون الفدية وهو يهيلزم في وثانيها ما
 , ه الفدية دون القضاء وهوشيخ كبريوثالثهام ما يلزم في
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٢٠

 .ونهُنُ بجَّتعدورابعها ال وال وهو املجنون الذي مل ي
 

  :ر مما يصل إىل اجلوف سبعة أفرادالذي ال يفِط) فصل(

يصل إىل اجلوف بنسيان أو جهل أو إكراة  وبجريان ريق بام بني أسنانه وقـد عجـز   ما
ْعن جم  وكـان غربلـة ه, وما وصل إليـإىل اجلوف وكان غبار طريق وما وصل , لعذرهِهَ
 . أو نحوه ً طائراً, أوذبابادقيق
, ً اعلم بالصواب نسأل اهللا الكريم بجاه نبيه الوسيم, أن خيرجني من الدنيا مسلام واهللا

 . َامَمـَامت ولَحْقُن يغفر يل وهلم مأ انتمي,  وَّووالدي وأحبائي ومن إيل
 ِولُسَاف رَنَلب بن هاشم بن عبد مْطُ املِدْبَ بن ع اهللاِِدْبَ بن عٍدَّمُدنا حمَّيَ عىل س اهللاَُّىلَ وص
وآلـه وصـحبه أمجعـني  ,حبيب اهللا الفاتح اخلـاتم  , رسول املالحمِقْلَ إىل كافة اخلاهللا

 .واحلمد هللا رب العاملني 
 

 .تم بعون اهللا تعاىل متن سفينة النجا
   
 


